
 

UMEM PROJESİ 
(Uzmanlaştırılmış Meslek Edindirme Merkezleri) 

 
İllerde yerel iş gücü ihtiyaçları tespit edilerek, İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından 
sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli işgücünün Mesleki ve Teknik Eğitim 
Genel Müdürlüğü’ne bağlı okullarda yetiştirilmesi ve TOBB üyesi işyerlerinde de 
Odaların organizasyonu ile staj görmelerinin ve istihdamlarının sağlanarak işsizliğin 
azaltılması amaçlanmaktadır. 
 

 

 
 

 

Kurslara başvuru yapmak için, öncelikle http://www.iskur.gov.tr/ adresinden, İŞKUR 
sistemine kayıt olmanız gerekmektedir. 
Daha sonra, http://www.beceri10.org.tr bağlantısından, ilgili kursa başvuru 
yapabilirsiniz. 

 

İşverenler İçin 

SORU: İşverenim, proje kapsamında işgücü-stajyer talep ediyorum ne yapmalıyım? 

CEVAP: TOBB ana sayfasından “Nitelikli Çalışan Arıyorum” sekmesinden sisteme girerek işgücü-stajyer 

talep edebilirsiniz. Bununla birlikte, bağlı olduğunuz odanızla irtibata geçebilirsiniz. İşgücü-stajyer 

talepleriniz bağlı olunan oda yetkilileri tarafından sürekli olarak takip edilecektir. 

SORU: Kurslar ne kadar sürmektedir? 

CEVAP: Teorik eğitim en fazla 3 ay, işbaşı(staj) eğitimi de en fazla 3 ay olmak üzere toplam eğitim 

süresi en fazla 6 aydır. Ancak işverenler tarafından daha kısa süreli kurs talep edildiği taktirde, kurs 

süreleri kısaltılabilmektedir. 

SORU: Kursları ziyaret edebilir miyim? 

CEVAP: Evet, firma temsilcileri kursları ziyaret edebilmektedir. 

SORU: Mülakatlara katılıp, kişileri kendim seçebilir miyim? 

CEVAP: Evet, firmalar kursiyerleri kendileri seçebilmektedir. 

SORU: Müfredat konusunda görüş bildirebilir miyim? 

CEVAP: İşverenler, kurs müfredatı ile ilgili talepte bulunabilmektedir. 

SORU: Eğitimleri firma bünyesinde verebilir miyim? 

CEVAP: Evet, eğitimlerin firma bünyesinde yapılması mümkündür. 

SORU: Eğitimlere, usta ve ustabaşlarını eğitici olarak gönderebilir miyim? 

CEVAP: Evet, firmanızda çalışmakta olan usta ve ustabaşları da eğitimlere eğitici olarak 

katılabilmektedir. 

SORU: Firma bünyesinde sigortalı olarak çalışan personelimi eğitime gönderebilir miyim? 

CEVAP: Hayır, firmanızda halihazırda çalışmakta olan kişiler bu kurslardan faydalanamamaktadır. 

SORU: Staj sonrası istihdam durumunda firmalara herhangi bir teşvik öngörülmekte midir? 

http://www.iskur.gov.tr/
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CEVAP: Olası istihdam durumunda, istihdam edilen kişilerin; 

- 18-29 yaş arası erkekler ve yaştan bağımsız kadınlar için 42 ay süreyle 

- 30 yaş üstü erkekler için 30 ay süreyle sigorta primi işveren payı ödemeleri kamu kaynaklarından 

karşılanmaktadır. 

 

Başvuru Süreci Hakkında 
SORU: İşsizim UMEM kurslarından yararlanabilmem için ne yapmam gerekiyor? 

CEVAP: Öncelikle İŞKUR’a kayıt olmanız gerekmektedir. www.iskur.gov.tr adresinden kayıt olabilirsiniz. 

SORU: Başvuru koşulları nelerdir? 

CEVAP: Proje kapsamında eğitim alacak kursiyerler, 

1)Kuruma kayıtlı işsiz olmak, 

2)15 yaşını tamamlamış olmak, 

3)Mesleğin gereklerine uygun olarak yüklenici tarafından belirlenen ve İŞKUR’ca onaylanan özel 

şartlara sahip olmak, 

4)İŞKUR tarafından düzenlenen kurslara aynı meslekte daha önce veya farklı meslekte ise son yirmi 

dört ay içinde katılmamış olmak, (İstihdam garantili, alınan mesleki eğitimin devamı veya 

tamamlayıcısı niteliğinde ya da aynı mesleği geliştirmeye yönelik üst düzeyde bir kurs programı olması 

koşuluyla, işgücü yetiştirme kurslarından üç defa yararlanılabilir. Bu durumda ikinci katılımda kursiyerin 

zorunlu giderlerinin yarısı ödenir. Üçüncü katılımda ise ödeme yapılmaz ve iki kurs arasında en az üç 

aylık süre bulunur) 

SORU: İŞKUR’a kayıt yaptırmak, proje kapsamında açılan kurslara başvuru yapmak için gerekli midir? 

CEVAP: Evet, İŞKUR’a kayıt yaptırmak zorunludur. 

SORU: Kurslara nasıl başvuru yapılır? 

CEVAP: İŞKUR’a başarıyla kayıt olduktan sonra, www.beceri10.org.tr web sitesinden “Meslek Eğitimi 

Almak İstiyorum” seçeneğinden “il” seçilerek açık olan kurslara başvuru yapılabilmektedir. 

SORU: Kursları nasıl takip edebilirim? 

CEVAP: http://www.beceri10.org.tr adresinden “Açılan Kurslardan Haberdar Olmak İstiyorum” a 

tıklayıp, ön kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Ön kayıt yaptırdığınız taktirde, ilinizde açılan kurslardan 

haberdar olabilirsiniz. 

SORU: Mülakat tarihi ve yerini nasıl öğrenebilirim? 

CEVAP: Mülakat tarihi ve yeri, kurs başvuru sayfasında belirtilmektedir. Belirtilmediği taktirde, ilinizde 

bulunan Ticaret ve Sanayi Odası veya İŞKUR İl Müdürlüğü ile irtibata geçebilirsiniz. 

SORU: Kurslara katılım için yaş sınırı var mıdır? 

CEVAP: Kurslara katılabilmek için 15 yaşını doldurmak yeterlidir. 

SORU: Öğrenciyim kurslara katılabilir miyim? 

CEVAP:Öğrencilerin katılması mümkün değildir(İstisnalar mevcuttur- Açık Öğretim ve İkinci öğretim 

gibi). 

SORU:Çalışanlar eğitime katılabilir mi? 

CEVAP:Sigortalı olarak çalışan kişiler eğitime katılamaz. 

SORU:Kurslara katılmak için iş deneyimi gerekli midir? 

CEVAP: Kurslara katılmak için bir deneyime sahip olma şartı gerekmemekle birlikte iş deneyimi sahibi 

olmak, kursiyer seçim aşamasında ve verilecek eğitimin içeriği konusunda önemli olabilmektedir. 

SORU: Aynı anda birden fazla kursa başvurabilir miyim? 

CEVAP:Evet, başvurabilirsiniz. 

SORU:Mülakat sonucundan nasıl haberdar olacağız? 

CEVAP: Mülakat sonucu asil ve yedek kursiyerlere yönelik olarak İŞKUR tarafından yapılan rutin 

bildirim/ilanlara ek olarak, kursiyer listeleri mülakat yerinde ilan edilmektedir. 

SORU:Başvurdum ama mülakata gitmedim, bir yaptırımı var mı? 

CEVAP:Herhangi bir yaptırımı olmamakla birlikte, yakın zamanda yapılacak olan kursiyer seçimlerinden 

haberdar olmamanıza yol açabilir. 
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SORU: Mülakata gittim ama kursa gitmedim, bir yaptırımı var mı? 

CEVAP: İlk ders günü katılım gerçekleşmediği müddetçe kursa katılmamanın bir yaptırımı yoktur. 

 

Kurslar Hakkında 
SORU: Proje kapsamında hangi alanda kurslar verilmektedir? 

CEVAP:Kursların alanları, firmalardan alınan işgücü-stajyer talepleri doğrultusunda belirlenmektedir. Bu 

çerçevede kurslar, öncelikle sanayi alanındaki işveren ihtiyaçlarına göre açılmaktadır. 

SORU:Kurslar nerelerde düzenlenmektedir? 

CEVAP:Teorik ve işbaşı(staj) eğitimleri, daha önceden belirlenen ve teknik altyapısı yenilenen meslek 

liselerinde gerçekleştiği gibi, firmalardan talep gelmesi durumunda firmalarda da 

gerçekleştirilebilmektedir. 

SORU:Kurslar hangi illerde düzenlenmektedir? 

CEVAP: Türkiye’nin 81 ilinde de kurslar düzenlenebilmektedir. 

SORU:Kurslar ne kadar sürmektedir? 

CEVAP: Teorik eğitim en fazla 3 ay, işbaşı(staj) eğitimi de en fazla 3 ay olmak üzere toplam eğitim 

süresi en fazla 6 aydır. Kurslar mesai saatleri dışında yapılmaktadır. Ancak proje okulunun şartlarının 

uygun olması ve örgün eğitim öğretim programlarının aksatılmaması kaydıyla mesai saatleri içerisinde 

de kurs düzenlenebilecektir. 

SORU:Dersler günlük kaç saat olarak verilecektir? 

CEVAP: Meslek liselerinde teorik-uygulamalı eğitim günlük en az 5, en fazla 8 ders saati olacak şekilde 

haftada en fazla 40 saattir. Haftada en fazla 6 gün eğitim yapılmakta, ancak hiçbir şekilde kursun bitiş 

saati 23.00’ı geçmemektedir. 

SORU:Kurslara katılan kişilerden herhangi bir ücret talep edilmekte midir? 

CEVAP: Hayır, kursiyerlerden herhangi bir ücret talep edilmemektedir. 

SORU:Kurslara katılmaya hak kazanan adaylar nasıl belirlenmektedir? 

CEVAP:İldeki Ticaret ve Sanayi Odası ve İŞKUR’un koordinasyonunda mülakat yapılmaktadır. 

Mülakatlar sonunda, kurslara katılmaya hak kazanan kursiyerler belirlenmektedir. Mülakatlara, o 

kursun açılması için talep belirten firma temsilcileri de katılmaktadır. 

SORU:Resmi tatil günlerinde kurs düzenlenecek midir? 

CEVAP: Millî ve dini bayram günleri ile her türlü idari tatil günleri, toplam kurs süreleri dışında 

değerlendirilecek olup, söz konusu günlerde kurs düzenlenmeyecektir. 

SORU:Kurs bitince, katılım belgesi/sertifika verilmekte midir? 

CEVAP:Sadece “teorik eğitimi” başarı ile tamamlayan kursiyerlere “kurs katılım belgesi” verilmektedir. 

Hem teorik hem de işbaşı(staj) eğitiminden başarılı olan kursiyerlere ise Milli Eğitim Bakanlığı 

tarafından onaylı UMEM Beceri’10 Projesi sertifikası verilmektedir. 

SORU:Kurslar sonunda sınav olacak mıdır? 

CEVAP: Teorik eğitim verilen kursun sonunda, derse giren öğretmen/eğitici personel ile İŞKUR ve Oda 

temsilcisi tarafından yazılı ve/veya uygulamalı birinci sınav, İşbaşı Eğitim Programı sonunda ise ikinci 

sınav yapılmaktadır. İşbaşı Eğitim Programı, işveren veya temsilcisi tarafından değerlendirilmektedir. 

Kursiyerlerden, birinci ve ikinci sınav sonunda puan ortalaması 100 puan üzerinden 60 ve daha yüksek 

olanlar Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika ile belgelendirilmektedir. 

SORU:Hem kursta hem de stajda başarılı olmamız şart mıdır? 

CEVAP:UMEM Beceri’10 projesi kapsamında başarılı olmak için hem teorik eğitimden hem de işbaşı 

eğitimden başarılı olmak gerekmektedir. Ancak, sadece kursa katılıp “işbaşı eğitim programına” 

katılmayan veya katıldığı halde başarılı olamayan kişilere ise ilk sınavda başarılı olmaları halinde 

“Katılım belgesi” verilecektir. 

SORU:Kurs sonucu başarısız olursam ne olur? 

CEVAP:Katılım belgesi almaya hak kazanamazsınız. 

SORU:Staja devam etmediğim taktirde, UMEM Beceri’10 projesi sertifikası alabilir miyim? 



CEVAP:Sadece kursa katılıp İşbaşı(staj) Eğitim Programına katılmayan kişilere ilk sınavda başarılı 

olmaları halinde sadece “katılım belgesi” verilir. Bu kapsamda, sertifika verilmeyecektir. 

SORU:Katılım belgesinin ülke çapında geçerliliği var mıdır? 

CEVAP:Evet, vardır. 

SORU:İşbaşı Eğitim (Stajlar) nerede yapılmaktadır? 

CEVAP: İşbaşı Eğitim (Stajlar), proje kapsamında kurs açılan alanda öncelikli olarak işgücü-stajyer 

talep eden firmalar bünyesinde yapılmakla birlikte, projeden yararlanmak isteyen tüm firmalar 

bünyesinde yapılabilmektedir. 

SORU:Eğitimleri kimler vermektedir? 

CEVAP:Kurslarda, proje okullarında görev yapan ve proje çerçevesinde eğiticilerin eğitimine katılmış 

olan atölye ve laboratuar öğretmenleri(MEB bünyesindeki öğretmenler) görevlendirilecektir. Gerektiği 

taktirde özel sektörden ve üniversiteden uzman kişiler de eğitimlere katılabilecektir. 

SORU:Kurslarda devamsızlık hakkım var mıdır? 

CEVAP:Kursiyerlerin kurslara devamı zorunludur. Gerektiğinde kursiyerlere gün içerisinde yazılı olarak 

saatlik ya da günlük mazeret izni verilebilecektir. İşbaşı Eğitim Programı(staj) süresince bu yetki 

işveren temsilcisine ait olacaktır. Ancak, bu izin sürelerinin toplamı, doktor raporu ile belgelenen en 

fazla beş günlük sağlık izni dışında hangi sebeple olursa olsun toplam kurs süresinin 1/10’unu 

aşmayacaktır. 

SORU:Hangi durumlarda kursla ilişiğim kesilir? 

CEVAP:İzin sürelerinin toplamı, doktor raporu ile belgelenen en fazla beş günlük sağlık izni dışında 

hangi sebeple olursa olsun toplam kurs süresinin 1/10’unun aşılması halinde kursiyerlerin kursla 

ilişikleri kesilecektir. Kurs süresince, eğitimi-öğretimi aksatan, kursun düzenini bozan, öğretmen/eğitici 

personel ve kursiyerlerin huzurunu kaçıracak tutum ve davranışlarda bulunan, yapılan uyarılara 

rağmen davranışlarını düzeltmeyen, proje okulunun/işyerinin araç-gerecine kasten zarar verenler ile 

ilgi ve yeteneklerinin kursları takibe elverişli olmadığı ilgili öğretmen/eğitici personel veya işveren 

temsilcisinin raporu ile tespit edilen kursiyerlerin Kurs Yönetimi kararıyla kursla ilişikleri kesilecektir. 

SORU:Kurslara katılmaya hak kazandığım taktirde, herhangi bir ücret alacak mıyım? 

CEVAP:Proje kapsamında, kursiyerlere kurs ve işbaşı eğitim süresi(teorik ve staj eğitimi) boyunca 

günlük 20 TL ödenmekte, ayrıca eğitimler süresince İŞKUR tarafından hem “İş Kazası ve Meslek 

Hastalıklarına” karşın sigorta prim giderleri ödenmekte, hem de kursiyerlere “Genel Sağlık Sigortası” 

yaptırılmaktadır. 

SORU:Kursiyerlere verilen ücretler nereye ve ne zaman yatırılmaktadır? 

CEVAP:Eğitimler süresince kursiyerler için kursiyer zaruri giderleri ile sigorta prim giderleri İŞKUR 

tarafından aylık olarak kursiyer hesaplarına aktarılmaktadır.(Banka/PTT hesabı). Söz konusu ücretler, 

aylık olarak yatırılmaktadır. 

SORU: Sigortam yapılacak mı? 

CEVAP: Kurslar boyunca, “İş Kazası ve Meslek Hastalığı” sigorta prim giderleri ödenmekte ve “Genel 

Sağlık Sigortası” yaptırılmaktadır. 

SORU: Yemek ve servis hizmetleri verilmekte midir? 

CEVAP: Böyle bir taahhüt söz konusu değildir. 

SORU: Kursu bıraktığım taktirde herhangi bir yaptırımı var mıdır? 

CEVAP: Kurs mazeretsiz olarak bırakıldığı taktirde kursiyer, benzer kurslardan 2 yıl süreyle 

yararlanamamaktadır. 

SORU: Yukarıda yer almayan sorularım için nereye başvurabilirim? 

CEVAP: Beceri-10@tobb.org.tr ve beceri10-admin@tobb.org.tr adresine mail atabilir, 444 86 

36 numaralı “Çağrı Merkezimizi” arayabilirsiniz. 
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Genel Bilgiler 
SORU: UMEM Beceri’10 projesi nedir? 

CEVAP: Bir beceri kazandırma ve iş edindirme seferberliğidir. Projenin başlıca amacı, işsizlere me- slek 

edindirmek suretiyle istihdamın artırılması ve işverenlere nitelikli eleman kazandırılmasıdır. 

SORU: Bu proje kapsamında ne hedeflenmektedir? 

CEVAP: Proje kapsamında işverenlerin işgücü talepleri doğrultusunda kurslar açılmakta, bu kurslara 

İŞKUR’a kayıtlı iş arayan kişiler yerleştirilmektedir. Teorik ve işbaşı(staj) eğitimlerinden oluşan bu 

kurslara yerleşen kursiyerlerden başarılı olanların büyük çoğunluğunun ise işe yerleştirilmesi 

planlanmaktadır. 

SORU: Projede hangi kurum/kuruluşlar yer almaktadır? 

CEVAP: Projede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-İŞKUR, Milli Eğitim Bakanlığı-Erkek Teknik 

Öğretim Genel Müdürlüğü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), TOBB Ekonomi ve Teknoloji 

Üniversitesi yer almaktadır. 

 


